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Cultura

Museu Joan Abelló
El  dimarts  17  d'octubre  els  alumnes  de  2n  de 
Batxilerat  Humanístic,  acompanyats  de  les 
professores Carme Villanueva i Antonia Guijos, van 
realitzar una sortida al municipi de Mollet del Vallès 
per  visitar  el  Museu  Joan  Abelló.  Aquesta  visita 
forma part  de la  programació   de la  matèria   d' 
Història de l'Art i està organitzada pel Departament 
de Ciències Socials.

La sortida es realitza amb l'objectiu de sensibilitzar 
l'alumnat per en les obres d'art en directe, també 
per veure, conèixer, entendre i valorar millor l'art 
contemporani, observat en directe.

El  Múseu Joan  Abelló  és  de  titularitat  municipal. 
Està ubicat en un edifici modernista contruït l'any 
1908.   L'artista  va  donar   tres  cases  de  la  seva 
propietat i 5840 obres d'art al municipi, una part de 
les quals es troben al museu que es va inagurar l'any 
1999. Aquestes obres formen part de la col·lecció 
personal  de l'  artista  i  consta,  no  només   de les 
seves obres,  sinó d' una mostra important d'artistes 
de l'art contemporani com quadres de Mir, Picasso, 
Dalí...

El  museu  s'estructura  en  tres  plantes  i  un 
subterrani.  La  panta  baixa  acull  exposicions 
temporals,  l'aparador,  la  recepció  i  la  botiga.  La 
primera  i  la  segona  planta  ocupen  la  col·lecció 
permanent  i la planta baixa es destina a sales per 
fer  cursos,  conferències,  petites  exposicions  i 
disposa  d'una  sala  on  es  projecta  un  audiovisual 
didàctic sobre l'artista.

La visita va començar per la primera planta on van 
observar una part de la col.lecció privada d'Abelló 
que consta d'una mostra  de pintors contemporanis 
reconeguts  com  Pablo  Picasso,  Salvador  Dalí, 

Joaquim Mir, etc...També hi trobem una mostra de 
retrats de Joan Abelló realitzats per pintors  amics 
o coneguts de l'artista.

Seguidament,  els  alumnes  van  visitar  l'exposició 
depintures realitzades pel mateix pintor. En aquesta 
col.lecció  hi  trobem  representats  diferents  estils 
artístics, corresponents a les diferents influències i 
a l'evolució pictòrica que J Abelló experimenta en la 
seva  trajectòria.  Estils  com  el  Fauvisme, 
L'automòbil de Rocher (1963-1983),una de les obres 
més  representatives  i  que  més  va  impressionar 
l'alumnat  pel  seu  cromatisme,  per  les  textures, 
etc...També  hi  trobem  obres  representatives 
d'altres moviments avantguardistes com el Cubisme, 
el  Futurime,  el  Dadaisme,  l'  Expressionisme,  l' 
Informalisme entre d'altres. Joan Abelló va crear el 
seu propi “isme” que va anomenar Explosionisme.

El  subterrani  de  l'edifici  es  destina  a  cursos, 
conferències  i  petites  exposicions.  Una d'aquestes 
sales  està  dedicada  al  visionat  d'  un  audiovisual 
dedicat  a  l'autor.  Es  va  enregistrar  al  taller  del 
pintor,  s'hi  podem contemplar  obres  inacabades  i 
altres materials i objectes de valor sentimental  per 
J. Abelló. És un treball molt creatiu on s'explica la 
trajectòria del pintor, és el que més va agradar als 
alumnes i recomanen no perdre-s'ho. 

En  un  principi,  aquesta  sortida  no  entusiasmava 
gaire als alumnes, segons diuen, “era la perfecta 
excusa  per  no  fer  classe  i  prou”,  però,  la  seva 
opinió va canviar en conèixer i observar els quadres, 
les  escultures  i  totes  les  obres  d'  art.  Finalment, 
tots van reconèixer que la sortida va ajudar-los a 
entendre   millor  l'  art  contemporani,  i  això  els 
permetria fer-ne un estudi més acurat i entenedor i 
que milloraria els treballs i la tasca desenvolupada 
a l'aula. 

  


